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Oferty międzynarodowej współpracy biznesowej LUTY 2019 

Lp. Nr referencyjny Streszczenie oferty 

1. BRSE20181220001 
Szwedzka firma poszukuje doświadczonego producenta damskiej odzieży sportowej. 
Potencjalny partner powinien mieć możliwość produkcji krótkich serii produktów oraz 
posiadać możliwość zwiększenia produkcji. 

2. BRRO20181128001 

Rumuńska firma jest wiodącym przedsiębiorstwem zajmującym się recyklingiem złomu 
elektronicznego w północno-zachodniej części kraju. Firma kupuje złom komputerowy, 
płyty główne, telefony komórkowe itp. i poddaje je sortowaniu i odzyskuje z nich 
surowce. Firma poszukuje dostawców takich produktów. 

3. BRFR20190117001 
Młoda francuska firma specjalizuje się w produkcji świeżych i zdrowych soków. 
Poszukuje producentów szklanych butelek o pojemności 200 ml zainteresowanych 
długotrwałą współpracą. 

4. BRFR20190111001 
Francuska firma specjalizuje się w ręcznej produkcji wyrobów mydelniczych. Stara się 
opracować nową linię produktów - mydła produkowane z organicznego oleju 
roślinnego. Firma poszukuje producentów takich wyrobów. 

5. BRBG20190107001 

Bułgarska firma specjalizuje się w projektowaniu, instalacji i konserwacji systemów 
i urządzeń tzw. inteligentnych budynków, a także sprzedażą i dystrybucją takich 
urządzeń. Firma poszukuje producentów systemów telewizyjnych dla sektora 
hotelarskiego, zainteresowanych wejściem na rynek bułgarski i rynki sąsiednich krajów. 

6. BRAT20181220001 

Austriacki start-up zajmuje się produkcją kreatywnej i funkcjonalnej odzieży 
outdoorowej. Firma tworzy kolekcje narciarskie i uliczne, łączące w sobie 
funkcjonalność z ulicznym stylem. Firma poszukuje producentów materiałów oraz 
odzieży w celu zlecenia produkcji. 

7.  BRTR20181225001 
Turecka firma specjalizująca się w produkcji bydła, owiec i drobiu zwiększyła swoje 
moce produkcyjne. Firma poszukuje dostawców zbóż, nasion roślin oleistych, otrębów 
i mączek. 
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8. BRSE20181221001 

Szwedzki start-up poszukuje dostawców materiału na garnitury, oferującego 
wytrzymały produkt wysokiej jakości, posiadający w składzie elastan lub inną, podobną 
domieszkę. Materiał musi być odpowiedni do produkcji ubrań biznesowych do 
codziennego użytku, pranych w niskich temperaturach oraz posiadających ekskluzywny 
dotyk i wygląd. Firma poszukuje dostawcy, który posiada taki materiał na stanie lub jest 
zainteresowany realizacją niewielkich zamówień. 

9. BRUK20190117001 
Brytyjska firma poszukuje wyrobów dziecięcych w celu ich dystrybuowania na terenie 
Chin. 

10. BRGR20190103001 
Grecka firma z sektora MSP działa w sektorze produkcji biopaliw ze zużytego oleju 
jadalnego (UCO). Firma poszukuje dostawców tego produktu. 

11. BRDE20181208001 

Niemiecki producent wyrobów dla kobiet w ciąży, przeznaczonych dla oddziałów 
położniczych posiada dogłębną znajomość rynku niemieckiego. Firma chciałaby 
rozszerzyć portfolio oferowanych produktów, toteż poszukuje zagranicznych 
producentów takich wyrobów w celu świadczenia usług dystrybucji na rynku 
niemieckim. 

12. BRUK20190118002 

Brytyjska firma opracowuje innowacyjne produkty z zakresu platform samochodowych, 
płyt najazdowych oraz narzędzi. Jej platforma pozwala na łatwy i szybki dostęp do 
samochodu, idealny dla warsztatów. Firma poszukuje producentów, którzy podejmą się 
produkowania jej nagradzanej platformy dla samochodów. 

13. BRTR20190116001 
Turecka firma ortopedyczna z Erzurum poszukuje wyposażenia typu pneumaflex, 
korygującego złe ustawienie stopy. Firma jest zainteresowana nabywaniem takich 
urządzeń, dopasowanych do jej klientów. 

14. BRGR20181220001 

Grecka firma z sektora MSP specjalizuje się w produkcji i handlu ziarnami zbóż oraz 
roślin strączkowych. Firma poszukuje dostawców modyfikatorów mikoryzowych, 
odpowiednich do zbóż i roślin strączkowych. Produkt ma służyć do zaprawiania ziaren 
w celu zwiększenia ich odporności oraz dawanego plonu. Firma poszukuje 
licencjodawców. 

15. BRFR20190122001 
Francuski supermarket z centrum kraju specjalizuje się w sprzedaży art. spożywczych, 
mięsa, delikatesów, serów, ryb, owoców i warzyw. Firma oferuje usługi dystrybucyjne 
producentom takich wyrobów w celu poszerzenia gamy oferowanych produktów. 

16. BOBG20181230002 
Bułgarska firma świadczy polsko-bułgarskie i bułgarsko-polskie usługi tłumaczeniowe z 
zakresu zwykłych dokumentów, dokumentów korporacyjnych, tłumaczeń technicznych, 
prawnych i ekonomicznych. Firma zapewnia całkowitą dyskrecję. 

17. BODE20180830001 

Niemiecka firma programistyczna poszukuje dystrybutorów swoich systemów 
operacyjnych działających w czasie rzeczywistym w krajach Europy Wschodniej - Polsce, 
Czechach, na Słowacji i w Bułgarii. Firma poszukuje dystrybutorów i agentów 
handlowych. 

18.  BOIT20181216001 
Włoska firma podwykonawcza z sektora samochodowego szuka dystrybutorów 
i zleceniodawców. Firma oferuje rury do zaawansowanych urządzeń, stosowanych 
w procesach precyzyjnej produkcji samochodów i motocykli.  

19. BOBG20181114004 

Bułgarskie gospodarstwo rolne z doświadczeniem w produkcji organicznej poszukuje 
dystrybutorów kukurydzy pastewnej oraz kukurydzy na popcorn. Firma posiada własne 
pola uprawne, z których plony wynoszą 290 ton kukurydzy pastewnej i dwie tony 
kukurydzy na popcorn. 

20. BOCZ20181126001 

Czeska firma opracowuje i produkuje suplementy diety z naukowo potwierdzonym 
działaniem. Są to m.in. kurkumina z wysoką biodostępnością, dobrze rozpuszczalna 
substancja do leczenia migren posiadająca wysoką wchłanialność komórkową, 
substancję nasenna posiadająca dobrą rozpuszczalność i posiadająca wysoką 
wchłanialność oraz pałeczki z siarą, rozpuszczające się w ustach. Firma poszykuje 
agentów handlowych i dystrybutorów.   
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21. BOFR20181016001 

Europejski lider i jedyny certyfikowany francuski producent ekskluzywnych 
rozkładanych namiotów pragnie rozszerzyć  międzynarodowa ofertę swoich 
opatentowanych i unikatowych produktów, które  przewyższają importowane produkty 
innych producentów w tym sektorze. Firma szuka partnerów w  celu ustanowienia 
długoterminowej współpracy, wyłącznej dystrybucji i umowy komercyjnej w celu 
zapewnienia klientowi swoich wysokiej jakości renomowanych produktów i usług. 

22.   BORO20190115001 

Rumuńska firma logistyczna i spedycyjna szuka międzynarodowych partnerów 
potrzebujących usług transportowych drogowych, morskich lub łączonych, zwłaszcza 
do, z lub w okolicy rumuńskich dróg i portów. Firma może zaoferować szeroki wachlarz 
usług związanych z zarządzaniem logistyką dla towarów w kontenerach lub w ilościach 
hurtowych, włączając w to transport wielkogabarytowy. Firma szuka ustanowienia 
długoterminowej kooperacji na zasadzie umowy outsourcingu lub usługowej. 

23.   BORO20181221003  

Rumuńska firma zajmuje się produkcją przynęty zarówno w postaci kulek jak i pasty do 
połowu karpia. Firma produkuje również stymulatory/aktywatory apetytu dla celów 
rybołówstwa. Produkty przeznaczone są głównie dla zawodowych poławiaczy karpi 
zarówno do łowienia na przynętę lub na haczyk. Rumuńska firma szuka możliwości 
zwiększenia swojego portfolio międzynarodowych firm, które chcą nawiązać 
długoterminową współpracę na zasadzie umowy produkcyjnej lub dystrybucyjnej. 

24. BOUK20190103001  

Firma z Anglii szuka dystrybutorów z okazałą bazą klientów w sektorze fryzjerskim dla 
swoich unikalnych i rewolucyjnych profesjonalnych kosmetyków do włosów, które 
służą do koloryzacji i pielęgnacji oraz kosmetyku przeznaczonego do handlu 
detalicznego - odżywki bez spłukiwania. 

25. BOSG20181001001 

Firma z Singapuru, która uważana jest za jednego z topowych producentów przypraw 
w Singapurze, szuka aktywnie dystrybutorów w krajach europejskich, którzy zajmują się 
sprzedażą bezpośrednio do lokalnych supermarketów. Głównym produktem firmy jest 
olej sezamowy, używany w krajach azjatyckich do dodania smaku. 

26.   BOCZ20181211001  

Czeska firma, produkująca przemysłowy sprzęt diagnostyczny do mierzenia poziomu 
wibracji, szuka partnerów.  Firma oferuje wysokiej jakości produkty cyfrowe dla 
nowych dystrybutorów sprzętu pomiarowego na świecie na bardzo dobrych warunkach 
finansowych. Współpraca może być oparta na umowie komercyjnej. 

27.   BODE20181219001 
Niemiecka firma aktywna w rozwoju i produkcji grawerek i frezarek CNC (numerycznie 
kontrolowanych) szuka przedstawicieli komercyjnych. Poszukiwany rodzaj współpracy 
to umowa komercyjna i dystrybucyjna. 

28.   BOFR20180605001  

Francuska firma specjalizująca się w projektowaniu, produkcji oraz montażu 
komponentów mechanicznych świadczy usługi globalne, od produktu i rozwoju procesu 
do dostawy. Działalność dotyczy odlewu/formowanych części, montażu, obróbki 
powierzchni, szczotkowania i oczyszczania, kontroli jakości oraz logistyki na 
międzynarodowych zasadach. Firma szuka nowych umów dotyczących produkcji oraz 
podwykonawstwa od prototypowania do większych serii. 

29. BOBG20181126002  

Bułgarska firma wybudowała fabrykę do produkcji, mieszania, oraz pakowania 
sproszkowanych sortowanych produktów spożywczych takich jak sproszkowane białko, 
szejki itp. Firma oferuje aktualnie maszynerię, personel i ekspertyzę  do 
podwykonawstwa i jest gotowa podpisać umowę o podwykonawstwo. 

30.   BOTR20181213001  
Turecki producent motorycznych systemów chirurgicznych i kontenerów do sterylizacji 
szuka partnerów w Europie, którzy chcą działać jako dystrybutor w celu sprzedaży, 
promocji i dystrybucji produktów firmy.  

31.   BOGR20180914001  

Grecka firma aktywna w sektorze drewna specjalizuje się w szyciu oraz klejeniu 
drewnianych okładzin i fornirów do paneli ściennych i mebli. Firma jest zainteresowana 
współpracą z firmami meblarskimi/stolarskimi oferującymi usługi produkcyjne i/lub dla 
firm budowlanych oferując swoje podwykonawstwo w tematyce paneli drewnianych. 
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32.   BORU20190110001  

Rosyjska firma produkuje biologicznie aktywne suplementy diety zrobione z trepanga, 
kalmara oraz morskiego jeża w celu wsparcia systemu immunologicznego, stanu 
zdrowia, włosów, skóry i paznokci. Firma szuka partnerów zagranicą do podpisania 
umowy dystrybucyjnej. 

33.   BOHR2017071200 

Mała chorwacka firma oferuje system (opracowany przez firmę) do zarządzania 
produktami generującymi energię w produkcji. Firma szuka przedstawicieli swoich 
systemów, którzy będą je implementować i promować na swoich rynkach na podstawie 
umowy komercyjnej. Najlepszymi przedstawicielami byliby producenci i przedstawiciele 
produktów oszczędzających energię. 

34.   BOLT20181211001  
Litewska firma produkująca metalowe ostrza do różnych działów przemysłu szuka 
dystrybutorów do współpracy w oparciu o umowę dystrybucyjną oraz oferuje swoje 
moce przerobowe w obróbce CNC dla stali na zasadzie umowy outsourcingowej. 

35.   BOTR20180920004  

Turecka firma programistyczna oferuje narzędzie do wizualizacji informacji 
geograficznych, które jest przeznaczone do użycia zarówno w systemach 
wbudowanych, jak i działających w czasie rzeczywistym. Firma szuka usług 
dystrybucyjnych w celu rozszerzenia swojego rynku. 

36. BOSG20180907001 

Firma z Singapuru oferująca szeroką gamę azjatyckich  przypraw, jest zainteresowana 
wejściem na rynek europejski poprzez umowy dystrybucji. Oferowane przez firmę 
produkty to m.in.: sos z czarnym pieprzem (idealny np. do kraba), tajski sos pikantno-
kwaśny, syczuańska przyprawa do kurczaka. Firma jest żywo zainteresowana 
nawiązaniem kontaktów z europejskimi partnerami biznesowymi, tak by jej produkty 
były sprzedawane europejskim klientom za pośrednictwem hiper / supermarketów 
i sklepów spożywczych.  

37. BOIT20181127005 

Włoska, innowacyjna firma działająca w obszarze nanotechnologii do zastosowań 
farmaceutycznych, kosmetycznych i nutraceutycznych, ma do zaoferowania 
innowacyjny, skuteczny i wydajny środek na łuszczycę.  
Firma poszukuje dystrybutorów oraz partnerów do współpracy w ramach umowy 
licencyjnej. 

38. BOTR20181001005 

Turecka firma specjalizuje się w produkcji urządzeń elektrycznych stosowanych 
w wojsku. Poszukiwani są dystrybutorzy w Europie dla następujących produktów: 
urządzenia do sterowania i dystrybucji mocy, zasilacze,  skrzynki zasilające i filtrujące do 
wykorzystania w schronach i w pojazdach.  

39. BOIT20181128006 

Włoska, innowacyjna firma działająca w obszarze nanotechnologii do zastosowań 
farmaceutycznych, kosmetycznych i nutraceutycznych, chce zaoferować usługi 
doradcze (rozwój nowych produktów, modernizacja linii produktów, zaawansowane 
analizy, rozwój systemów nośników nano, formalności z zakresu import/eksport w 
dziedzinie kosmetyki) dla firm zainteresowanych rozwojem nowych produktów i / lub 
importem / eksportem swoich produktów. 

40. BOKR20181002001 

Koreańska firma dążąca do wdrażania rozwiązań budowlanych, które charakteryzują się 
optymalnymi kosztami i zerowym zużyciem energii, niedawno opracowała wysoce 
izolowany kontener magazynowy ESS (System Magazynowania Energii). Jest to 
zoptymalizowana przestrzeń do przechowywania i zarządzania komponentami ESS, 
takimi jak bateria, PCS (system konwersji energii), BMS (system zarządzania baterią) 
i EMS (system zarządzania energią). Najodpowiedniejszymi partnerami do współpracy 
dla tej firmy byłyby podmioty zajmujące się fotowoltaicznymi, przemysłowymi 
systemami magazynowania energii, które pełniłyby funkcję dystrybutora produktu 
oferowanego przez firmę koreańską.   
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41. BOES20180601001 

Hiszpański producent powłok i specjalnych farb stosowanych jako 
ochrona/zabezpieczenie, środek konserwujący lub jako dekoracja różnych powierzchni, 
może zaoferować szeroką gamę produktów, w tym również wysokiej jakości produkty 
niestandardowe. Produkty firmy mogą być stosowane w przemyśle spożywczym i 
mięsnym, w tzw. pomieszczeniach czystych, w pomieszczeniach gdzie wykonuje się 
zabiegi wodne, w szpitalach, w przemyśle motoryzacyjnym itp. Obecnie firma jest 
zainteresowana znalezieniem nowych możliwości biznesowych na całym świecie 
poprzez zawarcie  długoterminowych umów z dystrybutorami. 

42. BOTR20181115001 

Turecka firma specjalizująca się w produkcji opraw oświetleniowych LED oferuje swoje 
usługi podwykonawstwa i produkcji producentom sprzętu oświetleniowego, którzy 
pracują z oprawami słonecznymi i typu LED przy oświetleniach ogrodowych, ulicznych, 
przemysłowych i drogowych w celu promowania i komercjalizacji swoich produktów. 

43. BOSG20180803003 

Firma z Singapuru, która została założona w 1998 roku, jest producentem cyfrowych 
wyświetlaczy i kiosków. Firma projektuje i produkuje takie produkty, jak systemy digital 
signage (cyfrowa dystrybucja multimedialnych treści poprzez centralnie zarządzaną sieć 
wyświetlaczy), przemysłowe monitory LCD, komputery panelowe, kioski, konsole, szafy 
serwerowe i funkcjonalne szafy RACK-owe. Produkty firmy są wykorzystywane w wielu 
infrastrukturach publicznych, takich jak lotniska, metro i stacje kolejowe. Firma 
poszukuje obecnie dystrybutorów w Europie posiadających silne sieci dystrybucji 
swoich produktów na terenie Europy. 

44. BOSG20190107004 

Firma z Singapuru dostarcza i instaluje technologie do automatyzacji końcowego etapu 
pakowania w branży spożywczej i opakowaniowej, farmaceutycznej oraz logistycznej 
i dystrybucji. Współpracują już z partnerami w Azji Południowo-Wschodniej i chętnie 
rozszerzą swoją działalność na Europę (szczególnie w Niemczech, Włoszech, Rumunii 
i Czechach) w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

45. BOCZ20190110002 

Mała czeska firma produkuje funkcjonalne ubrania wykonane z włókien wzbogaconych 
cząsteczkami srebra, które mają wyjątkowe działanie antybakteryjne, dezodoryzujące 
i przeciwgrzybiczne. Produkty sprawdzają się doskonale w rekreacji, jako odzież 
sportowa i robocza. Firma ma możliwości produkcji zgodnie z wymaganiami klienta, 
uwzględniając nietypowe rozmiary. Firma poszukuje partnerów do umów 
o świadczenie usług dystrybucyjnych, a także umów agencyjnych. 

46. BOSI20181210001 
Słoweńska firma poszukuje dystrybutorów wysokiej jakości ścian wspinaczkowych, 
uchwytów do wspinania, mat bezpieczeństwa i innych sprzętów. Oferowana jest 
współpraca w ramach umowy dystrybucyjnej. 

47. BOLT20180907001 

Litewska firma inżynieryjna (założona w 1993 roku i działająca z powodzeniem na Litwie 
i poza jej granicami) projektuje, produkuje i instaluje swoje produkty dla przemysłu 
spożywczego, morskiego i innych. Specjalizuje się głównie w produkcji systemów 
przetwarzania i produkcji przenośników ze stali nierdzewnej dla przemysłu 
spożywczego i przemysłu morskiego. Firma poszukuje dystrybutorów, a także oferuje 
produkcję w ramach umów podwykonawczych lub produkcyjnych. 

48. BODE20190110001 

Niemiecka firma produkuje sprzęt wspomagający kobiety rodzące, zaopatrując pokoje 
porodowe i oddziały położnicze na całym świecie już od 1995 r. Firma poszukuje 
międzynarodowych dystrybutorów, zaopatrujących oddziały położnicze i sale 
porodowe. 

49. BOSG20180807008 

Singapurska firma jest autoryzowanym sprzedawcą produktów audio video (AV) wielu 
marek premium z Europy i USA. Ich celem biznesowym jest nie tylko sprzedaż 
produktów, ale także przekazywanie wiedzy i doświadczenia branży audiowizualnej 
klientom, aby mogli podejmować świadome decyzje w odniesieniu do swoich potrzeb. 
Firma aktywnie poszukuje dystrybutorów swoich produktów. 
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50. BORO20181107003 

Grupa rumuńskich przedsiębiorstw z sektora MŚP oferuje swoją specjalistyczną wiedzę 
w zakresie świadczenia usług wytwarzania sprzętu elektronicznego, opracowywania 
produktów i gotowych rozwiązań technicznych dla automatyki przemysłowej 
i domowej, przemysłu naftowego i wydobywczego oraz zastosowań w energetyce. 
Grupa dąży do ustanowienia nowych długoterminowych partnerstw w formie umów 
o podwykonawstwo, ale jest także otwarta na umowy joint venture lub umowy 
outsourcingu.  

51. BOSG20190107002 

Firma z Singapuru, prowadząca działalność badawczą w zakresie uzdatniania wody, 
poszukuje możliwości wejścia na rynki Europy Wschodniej, tj. do Rumunii, Czech, Polski 
i Słowacji. Oczyszczona woda jest wykorzystywana w akwariach słodkowodnych, 
farmach wodnych oraz w zakładach uzdatniających wodę. Firma poszukuje 
dystrybutorów swoich produktów do wyżej wymienionych krajów. 

52. BOPT20181204001 

Portugalska firma specjalizuje się w legalizacji produktów kosmetycznych, medycznych, 
suplementów diety, biocydów i substancji chemicznych. Portugalski zespół zapewnia, 
że produkty są zgodne z przepisami i standardami jakości obowiązującymi na różnych 
rynkach. Prowadzony przez nich proces legalizacji produktów oszczędza pieniądze ich 
partnerów oraz skraca czas wprowadzenia na rynek. Usługi oferowane są partnerom 
z branż przemysłowych produkujących kosmetyki, suplementy diety, produkty 
biobójcze, urządzenia medyczne i chemikalia.  

53. BOTR20180912004 

Turecka firma specjalizująca się w rozwiązaniach informatycznych (IT) opracowała: 
profesjonalny system nauczania online, zdalnego uczenia się, zarządzania uczeniem się 
(LMS) w formie aplikacji internetowej. Przykładowo, aplikacje mogą pomóc szkołom 
utrzymywać relacje z rodzicami oraz otrzymywać informacje zwrotne od uczniów. 
Firma poszukuje partnerów do umów agencyjnych. 

54. BOBG20190103002 

Szybko rozwijający się bułgarski producent oprogramowania poszukuje przedstawicieli 
za granicą, którzy działaliby w ramach umów agencyjnych. Firma ma kilkuletnie 
doświadczenie w tworzeniu, marketingu i obsłudze różnych aplikacji internetowych 
i mobilnych dla różnych klientów. 

55. BOCZ20190110003 

Ten niewielki czeski producent alternatywnego rozwiązania do prezentowania 
antybiotyków weterynaryjnych o właściwościach antybakteryjnych 
i przeciwgrzybicznych, na bazie cząsteczek srebra, poszukuje partnerów. Produkty 
mogą być przeznaczone zarówno dla małych, jak i dużych zwierząt, a portfolio firmy 
obejmuje żele i kremy do gojenia ran, produkty do czyszczenia zewnętrznego przewodu 
słuchowego, produkty do pielęgnacji zębów, dezodoranty eliminujące zapachy itp. 
Preferowana współpraca w ramach umowy agencyjnej, umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych lub umowy licencyjnej. 

56. BOSG20180803002 

Singapurska firma, założona w 1995 roku, jest wiodącym graczem sektora radiowego. 
Oferowane przez firmę rozwiązania obejmują opracowywanie audycji, postprodukcję, 
zarządzanie zasobami medialnymi (MAM), przechowywanie i in., takie jak integracja 
systemu, rozwój oprogramowania i utrzymanie wsparcia. Firma oferuje swoje usługi 
firmom europejskim z branży radiowej poprzez umowy usługowe. 

57. BOTR20181005001 
Turecki przedsiębiorca, producent mozaik dekoracyjnych, poszukuje agentów 
handlowych i/lub dystrybutorów, którzy chcieliby sprzedawać, promować 
i dystrybuować produkty w Europie. 

58. BORU20190110005 
Rosyjska firma specjalizuje się w produkcji i sprzedaży urządzeń do ciągłej kontroli 
ciśnienia w oponach w czasie rzeczywistym. Firma poszukuje partnerów do zawarcia 
umów usług dystrybucyjnych. 
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59. BOIL20190101001 

Izraelska firma wprowadza w życie dziecięce marzenia. Planuje, projektuje i buduje 
pokoje zabaw dla dzieci. Specjalizuje się w tworzeniu nowych przestrzeni lub w 
ulepszaniu już istniejących. Korzyści to innowacje w kreatywności, wykorzystanie 
przestrzeni, kontrola nad całym procesem produkcji, wysokie kwalifikacje zawodowe 
i doświadczenie wynikające z różnorodności oferowanych produktów. Firma zawrze 
umowę agencji handlowej. 

60. BORU20190110002 
Rosyjski producent okien z tworzyw sztucznych (okna w każdym formacie dla 
dowolnych obiektów, od apartamentów i domów do fabryk i zakładów) poszukuje 
partnerów do umów usług dystrybucyjnych. 

61. BOCY20190109001 

Cypryjska firma konsultacyjna świadcząca usługi doradcze i audytu księgowego, 
poszukuje partnerów z Europy i spoza niej do zawarcia umów agencji handlowej i/lub 
joint venture. Poszukuje agentów do reprezentacji swoich usług za granicą oraz 
partnerów branżowych do realizacji wspólnych projektów. 

62. BOES20181219002 

Hiszpańska firma projektująca i produkująca piece na drewno, wkłady kominkowe 
i kominki grzewcze, oferująca efektywne energetycznie, indywidualnie projektowane 
rozwiązania, poszukuje dystrybutorów i usług pośrednictwa handlowego (agentów) na 
całym świecie. 

63. BOIT20181215001 

Włoski innowacyjny startup realizuje projekt "Pułapki węglowej", zmierzający do 
pochłaniania dwutlenku węgla wytwarzanego w zakładach przemysłowych 
i przetworzenia go w produkt o dużej wartości rynkowej. Firma jest zainteresowana 
kontaktem z producentami, dystrybutorami, inwestorami finansowymi i/lub innymi 
partnerami chętnymi do prowadzenia innowacyjnych projektów rozwojowych. 

64. BOUK20181024001 
Brytyjski producent mrożonych jogurtowych smakołyków dla psów poszukuje agenta 
do reprezentacji, sprzedaży i dystrybucji produktów do specjalistów i sklepów z karmą 
dla zwierząt w Europie. 

65. BOSI20181119003 

Słoweński dostawca usług w dziedzinie obróbki CNC i automatycznych maszyn oraz 
hydraulicznych komponentów odpowiednich dla automatycznych procesów 
przemysłowych rozszerza sprzedaż w różnych krajach jednolitego rynku UE. Potencjalni 
klienci są głównie z sektora obróbki metalu, szczególnie samochodowego. 

66. BOSK20181210001 

Słowacka firma  świadczy kompleksowe usługi w zakresie projektowania, obsługi 
inżynierskiej, przetargów, budownictwa i konsultingu. Działa w branżach 
przemysłowych, takich jak ropa i gaz, samochodowa, energetyka, farmaceutyka itd. 
Firma poszukuje współpracy z inwestorami, kontraktorami, projektantami, którzy chcą 
realizować projekty budowlane poprzez umowy akwizycji, joint venture, podzlecenia, 
usługowej lub podwykonawstwa w UE. 

67. BOTR20181001004 

Turecka firma produkująca okablowanie i inne wyposażenie oferuje windy kablowe do 
instalacji energetycznych i komunikacyjnych napowietrznych i podziemnych, poszukuje 
umów usług dystrybucyjnych do ekspansji rynkowej. Umowy mogą dotyczyć krajów lub 
regionów. 

68. BOBG20181221001 

Bułgarska firma produkuje i sprzedaje różne rodzaje artykułów mleczarskich, takich jak 
biały ser solankowy, żółty ser (pół twardy), masło z mleka krowiego, koziego i owczego. 
Firma poszukuje partnerów w Europie, USA i Australii do zawarcia umów usług 
dystrybucyjnych. 

69. BOBG20181220001 

Bułgarski producent filtrów papierosowych z wysokiej jakości certyfikowanych 
materiałów poszukuje  dystrybutorów. Filtry są wstępnie pocięte i gotowe do użycia. Są 
dostarczane w różnych ilościach w osobnych pakietach.  Etykiety mogą być zmieniane 
zgodnie ze specyfikacją klienta a przemianowanie lub współmianowanie jest również 
możliwe. Firma podpisze umowy dystrybucji. 
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70. BOBG20180814002 

Bułgarska firma specjalizuje się w produkcji wyrobów cukierniczych, takich jak 
szwajcarskie rolki, paluszki, ciastka itp. Firma podejmie współpracę na bazie umowy 
agencji handlowej i/lub usług dystrybucyjnych. Oferuje doskonałe warunki dla 
dystrybutorów i partnerów, aby być rozpoznawalna z nową marką, która daje 
perfekcyjną równowagę między cena a jakością. 

71. BOUA20181109001 

Ukraińska firma zaangażowana w sprzedaż produktów rolnych poszukuje partnerów 
w krajach UE. Firma oferuje takie plony jak: ciecierzyca, żółty groszek, fasola nerkowa, 
soczewica, sorgo, kolendra, kasza pęczak, proso, nasiona słonecznika, pszenica. Firma 
poszukuje partnerów w UE do zawarcia umów finansowych. 

72. BRSE20190130001 

Szwedzki startup świadczący na żądanie usługi stolarskie dot. podłóg bezpośrednio 
właścicielom domów, poszukuje tartaku lub stolarki w krajach bałtyckich / Polsce, 
z którymi mógłby zawrzeć umowę produkcyjną. Przedsiębiorstwo szuka partnera,  który 
mógłby produkować deski podłogowe z językiem i cięciami / ścieżkami, aby uniknąć 
ruchów drewna. Czas dostawy do Szwecji ma wynosić 2-3 tygodnie. 

73. BRSE20190130002 

Szwedzka firma poszukuje dostawcy / producenta w Europie, który oferuje wytrzymałe, 
wysokiej jakości aluminiowe ramy i stalowe detale, które mogą wykorzystać 
w produkcji wyposażenia do pilates. Dostawca powinien również być w stanie 
wyświadczyć usługi spawania i wiercenia oraz zaoferować niskie minimalne ilości 
zamówień. Z właściwym partnerem szwedzka firma będzie chciała zawrzeć umowę 
produkcyjną. 

74. BRRO20181219002 

Rumuńska firma, specjalizująca się w dziedzinie systemów bezpieczeństwa dot. 
aplikacji mieszkaniowych, instytucjonalnych, przemysłowych i komercyjnych, a także 
zintegrowanych rozwiązaniach do zapewnienia bezpieczeństwa, jest zainteresowana 
dystrybucją systemów bezpieczeństwa na rumuńskim rynku. 

75. BRAT20181217001 
Firma z Górnej Austrii poszukuje partnera biznesowego, który może produkować 
składane stojaki wykonane z płaskiej stali zgodnie z wzorem, na podstawie umowy 
produkcyjnej. Docelowymi krajami są Czechy, Polska, Słowenia, Słowacja, Węgry. 

76. BRTR20181116001 
Turecka firma specjalizująca się w branży wydobywczej chciałaby działać jako 
dystrybutor wierteł do marmuru w ramach umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych z partnerami z Niemiec, Polski, Czech, Włoch, Chin i USA. 

77. BRDK20190110001 

Duńska firma produkuje i sprzedaje drewniane budki dla ptaków w Danii i Szwecji, 
a aby zaspokoić rosnący popyt, poszukuje producenta w Europie Wschodniej. Idealnie 
byłoby, gdyby dostawca pochodził z Bułgarii, Rumunii, Chorwacji, Czech, Polski lub 
Węgier, ale rozważane będą również konkurencyjne oferty z innych krajów Europy 
Wschodniej. 

78. BRLT20190103001 

Firma z Litwy działa w branży materiałów budowlanych i konstrukcyjnych - hurtowo 
i detalicznie. Firma chce poszerzyć swoją ofertę produktową i poszukuje producentów 
izolacji elewacyjnych i materiałów dekoracyjnych, oferując umowę o świadczenie usług 
dystrybucyjnych. 

79. BRFR20181109001 

Francuska firma specjalizująca się w produkcji i dystrybucji wysokiej jakości produktów 
ortopedycznych pragnie rozszerzyć swoją ofertę dostawców. Firma poszukuje 
dostawców tkanin w Europie Wschodniej, Hiszpanii, Portugalii i Tunezji na podstawie 
umowy produkcyjnej. 

80. BRUK20190111001 

Dystrybutor / hurtownia materiałów medycznych dla organizacji opieki zdrowotnej 
w Wielkiej Brytanii, posiadający uznanie w światowej branży medycznej, wraz z rosnącą 
bazą klientów, jest zainteresowany wprowadzeniem na rynek nowych produktów 
medycznych. Firma poszukuje odpowiednich producentów wysokiej jakości materiałów 
medycznych i oferuje umowy agencyjne lub dystrybucyjne. 
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81. BRUK20190125001 

Brytyjska firma opracowuje nową gamę produktów do pielęgnacji włosów dla mężczyzn 
i poszukuje producenta pianki Minoxidil (generycznej wersji istniejącej dotychczas 
marki), aby uzupełnić swój łańcuch dostaw. Minoxidil to chemiczne rozwiązanie do 
stosowania miejscowego, które może w niektórych przypadkach zatrzymać wypadanie 
włosów i przyspieszyć ich wzrost. Przedsiębiorstwo poszukuje firm chemicznych lub 
producentów leków celem zawarcia umowy produkcyjnej na dostawę tego składnika. 

82. BRRO20181114001 

Rumuńska firma specjalizuje się w dystrybucji materiałów i urządzeń dla instalacji 
elektrycznych, obecnych zarówno na rynku mieszkaniowym jak i na krajowym rynku 
przemysłowym. Oferta firmy obejmuje dystrybucję energii elektrycznej o niskim, 
średnim i wysokim napięciu. MŚP dąży do ustanowienia długoterminowych partnerstw                   
z producentami lub dystrybutorami materiałów elektrycznych, sprzętu i rozwiązań 
oświetleniowych. Przewiduje się współpracę w ramach umów na świadczenie usług 
produkcyjnych lub dystrybucyjnych. 

83. BRTR20190107001 

Turecka firma działająca w branży gumowej chce rozszerzyć swoją różnorodność 
produktów poprzez dodanie izolatorów sejsmicznych do swojej linii produktów. Firma 
chciałaby podpisać umowę o świadczenie usług dystrybucji lub umowę agencyjną 
z firmą doświadczoną w produkcji izolatorów sejsmicznych do budynków i / lub 
mostów. Firma powinna posiadać certyfikat CE zgodnie z normami EN 15129, EN 1337-
3, EN 1337-5, ASCE. 

84. BRCN20190108001 

Chińska firma handlowa specjalizuje się w mrożonej żywności, drewnie i czerwonym 
winie importując je z zagranicy i dystrybuując w Chinach. Firma jest odpowiedzialna za 
długoterminową dostawę mrożonego mięsa do niektórych dużych fabryk mięsa 
i żywności w północnych Chinach. Zgodnie z wymogami rozwoju działalności, 
przedsiębiorca chiński poszukuje z rynku europejskiego części z mięsa kurcząt (głównie 
skrzydełek środkowych i łapek drobiowych). Potencjalna współpraca mogłaby odbywać 
się za pośrednictwem umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

85. BRGR20190123001 

Greckie MŚP, które świadczy usługi budowlane i konserwacyjne w sektorze 
budowlanym, poszukuje profesjonalnej maszyny laserowej do czyszczenia powierzchni 
metalowych. Rozważani są partnerzy przemysłowi (producenci, dostawcy) działający 
w dziedzinie przemysłowych rozwiązań laserowych do czyszczenia powierzchni 
metalowych. Pożądanym rodzajem współpracy jest umowa produkcyjna. 

86. BRES20190110001 
Ten hiszpański dystrybutor innowacyjnych materiałów medycznych dla sektora 
stomatologicznego poszukuje dostawców takich produktów do dystrybucji na rynku 
krajowym. 

87. BOLV20181016001 
Łotewska firma zarządzająca multimedialną platformą biznesową skierowana jest do 
łotewskich odbiorców biznesowych. Firma oferuje współpracę firmom chcącym wejść 
na rynek Łotewski.  

88. BOLT20181001001 

Główną działalnością litewskiej firmy jest handel drewnianymi skrzyniami 
ładunkowymi. Obecnie puste palety tj. palety i belki oraz same palety stanowią 
największą część sprzedaży firmy. Firma eksportuje swoją produkcję do krajów 
zachodnich. Firma poszukuje partnerów w ramach umowy dystrybucyjnej. 

89. BOUK20181122002 

Firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii opracowała proste, ale skuteczne urządzenie do 
montażu ściennego i obecnie poszukuje kanałów dystrybucji dla tego konkretnego 
produktu na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. Celem tego 
produktu jest ograniczenie wyrachowanych kradzieży materiałów eksploatacyjnych 
znajdujących się w budynkach gospodarczych, takich jak rowery, kosiarki spalinowe, 
podkaszarki, piły łańcuchowe lub komercyjne / domowe urządzenia elektryczne o 
wysokiej wartości, takie jak laptopy. 
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90. BOFI20190109001 

Fińska firma jest prekursorem cyfryzacji lasów. Firma integruje wiele dużych źródeł 
danych leśnych w znormalizowany sposób i wdraża inteligentne algorytmy, aby 
zarządzanie i monitorowanie lasów było proste, systematyczne, autonomiczne 
i opłacalne. Aby zwiększyć swój międzynarodowy wzrost, firma poszukuje partnerów 
europejskich, którzy są aktywni w branży leśnej i biomasowej. Współpraca na 
podstawie umowy handlowej, dystrybucyjnej lub licencyjnej. 

91. BOGE20180731001 

Firma znajduje się w Tbilisi w Gruzji i specjalizuje się produkcją drewnianych zabawek, 
a także podobnych przedmiotów wykonanych z najlepszych gruzińskich lasów. 
Wytworzone produkty są zgodne ze standardami UE i wymogami dotyczącymi 
bezpieczeństwa dzieci, bezpieczeństwa żywności i tak dalej. Gruzińska firma poszukuje 
usług dystrybucyjnych i umów o podwykonawstwo w krajach UE. 

92. BOUK20190107002 

Brytyjska firma specjalizująca się w produkcji i dostawie laboratoryjnych materiałów 
jednorazowego użytku, w szczególności małe próbówki do pobierania krwi, bezpieczne 
dla dzieci próbki  i pojemniki na mocz. Obecnie obsługuje klientów w całej Wielkiej 
Brytanii i na wielu rynkach zagranicznych, ale zależy im na zwiększeniu sprzedaży 
eksportowej, w związku z czym poszukuje długoterminowych partnerów do współpracy 
na podstawie wyłącznej lub niewyłącznej umowy dystrybucyjnej. 

93. BOJP20181220001 

Bazując na opracowanej technologii bezpieczeństwa opracowanej na podstawie 
trzęsienia ziemi,  japoński producent poszukuje dystrybutorów w UE dla swojego żelu 
amortyzującego. Żel może być stosowany do wnętrz łodzi i innych pojazdów 
wymagających ruchu, aby zminimalizować uszkodzenia rzeczy. Może być również 
stosowany do ochrony telefonów komórkowych lub innych urządzeń mobilnych przed 
siłą uderzenia i wykazać skuteczność w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego 
i domowego w zakresie zabezpieczenia przed dziećmi.  
Umowa dystrybucyjna zostanie zawarta z odpowiednimi partnerami. 

94. BOSG20181205003 

Firma z Singapuru jest uznanym graczem w produkcji rozpuszczalnych w wodzie folii 
z polialkoholu winylowego (PVA). W miarę rozwoju, firma chciałaby szukać partnerów 
do długoterminowych umów o świadczenie usług dystrybucyjnych na europejskim 
rynku filmów PVA. 

95. BOFR20180924001 

Francuska firma importuje 92% świątecznych artykułów z Dalekiego Wschodu pod 
swoją marką. Kilka produktów powstaje we Francji i Hiszpanii. Firma oferuje ponad 
2500 referencji dotyczących kostiumów, akcesoriów imprezowych i fajerwerków. Firma 
poszukuje obecnie dystrybutorów w całej Europie. 

96. BOTR20181226005 

Turecka firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji części metalowych 
i plastikowych dla branży motoryzacyjnej, AGD, budowlanej i oczyszczania ścieków 
oferuje swoje produkty w ramach umowy produkcyjnej i podwykonawstwa we 
wszystkich krajach europejskich. 

97. BOUK20181122003 

Ta brytyjska firma została założona w roku 2009 i opracowała szereg produktów do 
pielęgnacji samochodów przeznaczonych do użytku przez prywatnych konsumentów.  
Wszystkie produkty zostały stworzone wewnątrz firmy  przez własnych chemików i są 
unikalne dla tej firmy. Powstają produkty od szamponów i wosków po powłoki 
hydrofobowe i odświeżacze powietrza. Ta firma chce promować swoją markę 
w sklepach w Europie - i nie szuka opłaty franchisingowej. 

98. BOUK20190123001 

Brytyjska firma jest światowym liderem w projektowaniu, produkcji i dostawie 
systemów prętów gwintowanych stosowanych w całym przemyśle budowlanym.  
Jej produkty znalazły się w wielu prestiżowych projektach na całym świecie, w tym na 
rosyjskich stadionach ( Russian World Cup), hotelu Burj Al-Arab w Dubaju i moście 
Jubilee w Londynie. Jednak firma chce nadal zwiększać sprzedaż eksportową, dlatego 
poszukuje nowych partnerów do współpracy na podstawie umowy handlowej lub 
umowy dystrybucyjnej.  
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99. BOCZ20181019002 

Średniej wielkości czeski producent środków chemicznych do spawania, czyszczenia 
przemysłowego i ochrony antykorozyjnej poszukuje nowych europejskich 
dystrybutorów. Wszystkie te czynniki zostały zweryfikowane przez wiele fabryk od 2008 
roku. Są biodegradowalne i nieszkodliwe dla ludzkiego zdrowia. Poszukiwani 
dystrybutorzy powinni już aktywnie uczestniczyć w sprzedaży i dystrybucji innych 
chemikaliów dla przedsiębiorstw przemysłowych. Taki dystrybutor powinien chcieć 
rozszerzyć swoje portfolio i zyski dzięki interesującym marżom. 

100. BOUA20181010003 
Ukraińska firma zajmuje się odlewnictwem, obróbką metali, produkcją sprzętu 
górniczego i obrabiarek. Firma jest zainteresowana zwiększeniem wielkości produkcji 
i asortymentu produktów, zwłaszcza z partnerami z UE, poprzez umowy produkcyjne. 

101. BOUA20181128001 

Ukraiński zrównoważony producent plastikowych butelek poszukuje przedstawicieli na 
podstawie umowy agencyjnej i partnerów w ramach umowy produkcyjnej. Firma 
oferuje asortyment butelek do produktów spożywczych i niespożywczych.  Jest również 
gotowa do zamawiania produktów pod marką własną lub niestandardowych tworzyw 
sztucznych na podstawie dostarczonych formularzy lub bez nich. 

102. BOUA20181128002 
Ukraińska firma z Kijowa specjalizuje się w projektowaniu unikatowych modnych 
i wysokiej jakości butów. Firma poszukuje partnerów do reprezentowania marki i jej 
produktów, głównie w Europie w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

103. BOSK20181221001 

Słowacka firma z sektora ICT poszukuje sprzedawcy, dostawcy lub użytkownika 
końcowego systemu programowania do gromadzenia, przetwarzania i prezentacji 
pomiarów energii (konkretnie pomiarów energii elektrycznej, ciepła, wody, gazu itp. 
mierzonych za pomocą urządzeń rozprowadzanych w terenie). Firma preferuje 
współpracę analogiczną do umowy  franczyzowej (tylko bez żadnych opłat 
licencyjnych).  Firma poszukuje również użytkowników końcowych tego systemu 
oprogramowania, rozważana jest również umowa licencyjna. 

104. BOIT20181210001 

Certyfikowane południowo-włoskie gospodarstwo ekologiczne poszukuje 
dystrybutorów i przedstawicieli handlowych o ugruntowanej pozycji na rynku 
organicznym i wegańskim, aby budować nowe kanały sprzedaży za granicą. Oferują 
kompoty, nektary i soki owocowe, oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia, wszystko 
z lokalnych składników, takich jak kiwi, pomarańcze, czerwone pomarańcze, późne 
pomarańcze z Walencji, klementynki, mandarynki i oliwki. Firma doświadczyła już 
handlu międzynarodowego. 

105. BORO20181116006 

Firma zajmująca się przetwarzaniem polimerów znajduje się w Rumunii i produkuje 
formowane przez rozdmuchiwanie układy paliwowe, układy selektywnej redukcji 
katalitycznej i zawory silnika. Firma oferuje swoje produkty poprzez umowę 
o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

106. BOBG20181220002 

Bułgarski producent biodegradowalnych detergentów z roślin do zastosowań 
przemysłowych i domowych oferuje produkty ekologiczne i w 100% nieszkodliwe dla 
ludzi i zwierząt. Firma produkuje środki do czyszczenia kuchni, proszek do prania, 
produkty do pielęgnacji samochodów, detergenty do wycieków oleju itp. Poszukuje 
dystrybutorów z Unii Europejskiej i krajów sąsiednich z Bułgarią.  

107. BOCZ20190114001  

Czeskie MŚP, właściciel patentu technologii produkcji wysokobiałkowych produktów 
spożywczych na bazie białka jaj, produkuje zdrowe produkty spożywcze w różnych 
smakach, w tym słodkich. MŚP poszukuje dystrybutorów zdrowych produktów 
żywieniowych dla rynku gastronomicznego, w celu podpisania umowy o świadczenie 
usług dystrybucyjnych. 
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108. BOSG20181205001  

Firma z Singapuru została założona w 2013 roku z misją tworzenia syntetycznych 
szczotek przyjaznych zwierzętom. Jako wiodąca marka szczotek kosmetycznych 
w Singapurze, firma produkuje szeroką gamę pędzli w przystępnych cenach. Pędzle do 
makijażu są trwałe i przy ich produkcji nie są krzywdzone zwierzęta, zaprojektowane 
w Singapurze i produkowane ręcznie. Firma chce wejść na rynki zagraniczne i chce 
skorzystać z wiedzy doświadczonych europejskich dystrybutorów. 

109.   BOSG20180803004  

Ten integrator i producent systemów transmisyjnych z siedzibą w Singapurze powstał 
w 2014 r, ze względu na rosnącą potrzebę dostarczania dostosowanych rozwiązań 
transmisji dla klientów z branży. Poszukuje partnerów biznesowych z Europy, 
w charakterze dystrybutorów sprzętu do emisji i programów telewizyjnych. 

110. BOSG20180807004  

Ta firma z Singapuru jest wiodącym centrum przetwórstwa stali w Singapurze. Firma 
zajmuje się głównie dostarczaniem wysokiej jakości cewek szczelinowych żelaznych 
i nieżelaznych, formą ścinania i niewielkim laminowaniem transformatorów. Firma 
poszukuje 2 form partnerstwa, dystrybutorów dla poszerzenia istniejącej sieci 
dystrybucji i wspólnych przedsięwzięć z firmami europejskimi, aby zaproponować 
produkty wyższej jakości oraz powiększyć gamę produktów dostosowanych do rynku 
europejskiego. 

111. BOFR20190107001 

Francuska firma oferuje szeroką gamę produktów do czyszczenia, obróbki i ochrony 
dachów, ścian, nawierzchni budynków przed mchem, grzybami i innymi 
mikroorganizmami. Produkty są przyjazne dla środowiska, prawie w 90% ulegają 
biodegradacji. Umowy dystrybucyjne i umowy agencyjne są poszukiwane w celu 
rozwoju sprzedaży w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, krajach Beneluksu i Niemczech. 

112. BOCZ20181213001  

Czeska firma, hodowca Cannabis sativa L., legalnego leku bez efektów 
psychoaktywnych, produkującego ekstrakt konopny sativa L. zawierający CBD 
(kanabidiol) wytwarzany przez technologię SCFECO2, poszukuje umowy 
o podwykonawstwo z producentami kosmetyków i suplementów diety. 

113.   BOUA20181009002  

Ukraińska firma produkuje różne drożdże i dodatki do wypieku chleba. Celem firmy jest 
powiększenie obszarów eksportowych dzięki zwiększeniu mocy produkcyjnych. 
Poszukuje dystrybutorów lub przedstawicieli handlowych w celu nawiązania 
partnerskich relacji w ramach usług dystrybucyjnych lub umowy agencyjnej. 

114. BOIT20181127006  

Włoska firma produkująca innowacyjne urządzenia ciągnicze związane z sektorem 
rolno-leśnym poszukuje producentów, w celu zawarcia umowy licencyjnej lub 
produkcyjnej. Firma skontaktuje się potencjalnymi partnerami zainteresowanymi 
dystrybucją sprzętu już zbudowanego w laboratoriach. Jest również zainteresowana 
potencjalnymi inwestorami.  

115. BOSG20181205006  

Firma z Singapuru ma duże doświadczenie w produkcji i dostawie zaworów, 
siłowników, filtrów, oświetlenia procesowego i sprzętu obserwacyjnego oraz 
przyrządów do pomiaru temperatury / ciśnienia w całej Azji. Firma z Singapuru 
poszukuje dystrybutorów do dystrybucji zaworów i powiązanych produktów za 
pośrednictwem umowy o świadczenie usług dystrybutora, najlepiej w Wielkiej Brytanii, 
Francji, Niemczech, Holandii i Grecji. 

116.   BOSG20190104001 

Singapurski producent żywności, który ma ponad 30-letnią historię, jest jednym 
z wiodących producentów żywności w Singapurze. Firma chce dystrybuować swoje 
gotowe do sprzedaży posiłki na rynek europejski, na którym rośnie popyt na azjatycką 
żywność. Firma poszukuje europejskiego dystrybutora z siecią głównych 
supermarketów i hipermarketów w Europie. 

117.   BOIT20181128003  

Włoska firma z siedzibą na Sycylii, specjalizująca się w organizacji konwencji i imprez 
medycznych, zapewnia różne usługi wsparcia pośrednikom związanym z organizacją. 
Firma jest gotowa zaoferować swoje usługi techniczne i oficjalne dzięki umowom 
serwisowym. 
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118.   BOFR20181109001  

Francuska firma specjalizująca się w produkcji i dystrybucji wysokiej jakości produktów 
ortopedycznych pragnie rozwijać swoją działalność. Firma opracowała i klinicznie 
przetestowała nową generację ortezy do skręconego stawu skokowego. Testy kliniczne 
wykazują powrót do normalnego chodzenia dwa dni wcześniej w porównaniu do 
istniejących produktów na rynku. Firma poszukuje dystrybutorów produktów 
ortopedycznych w Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Skandynawii i Niemczech 
z umowami dystrybucyjnymi. 

119.   BOUA20181207001  

Ukraińska firma produkuje ceramiczne izolatory elektryczne i urządzenia izolacyjne - 
partie produkcyjne o standardowych parametrach lub na zamówienie klienta. Firma 
jest zainteresowana rozszerzeniem geografii sprzedaży, szukając w ten sposób 
partnerów do współpracy w ramach umów na usługi produkcyjne lub dystrybucyjne. 

120.   BOLT20181218001  

Litewska firma ma ponad 8-letnie doświadczenie w produkcji materiałów 
opakowaniowych, takich jak polietylen o niskiej gęstości, folia do pakowania 
polietylenu, opakowania na wodę, worki na śmieci i taśmy samoprzylepne z nadrukiem. 
Firma dostarcza również inne materiały opakowaniowe, takie jak ochronne narożniki 
tekturowe, dwuwarstwowe tektury faliste itp. Firma jest zainteresowana znalezieniem 
dystrybutorów w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

121. BOUA20181123001  

Ukraińska firma zajmuje się wytwarzaniem materiałów, które są wykorzystywane do 
produkcji mebli, w szczególności: płyt wiórowych z rdzeniem z desek, laminowanych 
desek, blatów i płyt o ukierunkowanych włóknach. Firma poszukuje agentów swoich 
produktów w ramach umowy agencyjnej. 

122.   BOTR20181226002  

Turecka firma znajduje się w Tekirdağ na europejskiej granicy Turcji. Działa w handlu 
obrusami z PVC od 1990, a od roku 2015 posiada swój zakład produkcyjny. Specjalizuje 
się w produkcji obrusów z PVC z włókniną i różnymi nadrukami. Firma jest 
zainteresowana zawieraniem umów o świadczenie usług z dystrybutorami 
i hurtowniami tekstyliów domowych na całym świecie w celu promowania i sprzedaży 
swoich produktów na nowych rynkach. 

123. BOIT20181219001  

Włoska firma z Mediolanu stworzyła innowacyjny odtwarzacz wideo, który transmituje 
najlepsze viralowe filmy na kilka tematów zamieszczone przez najlepszych na świecie 
włoskich i światowych influencerów na swoich kontach na Facebooku, Instagramie 
i Twitterze. Ten odtwarzacz wideo może być zintegrowany z każdą witryną 
internetową, aby wzbogacić ją o znaczące treści, zlokalizować reklamę (przed, po lub 
pod postem) i podzielić się przychodami w wysokości 30% z włoską firmą i 70% 
z partnerem. Partnerzy handlowi do umowy usługowej są poszukiwani. 

124. BOMD20181207001  

Mołdawska firma produkująca szeroki asortyment konserw owocowych i warzywnych 
jest zainteresowana identyfikacją partnerów w krajach europejskich w celu dystrybucji 
swoich towarów. Oferuje również współpracę w ramach umowy produkcyjnej lub 
podwykonawstwa. 

125.   BOUK20190111001 

Ta firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii opracowała nadające się do noszenia rozwiązania 
technologiczne w zakresie opieki zdrowotnej i zintegrowane aplikacje opieki 
zdrowotnej, do użytku zarówno przez konsumentów, jak i profesjonalnych dostawców 
usług medycznych. Firma chce wejść na nowe rynki i jest zainteresowana zarówno 
dystrybucją, jak i połączeniem z inną firmą. Firma jest również otwarta na działanie jako 
podwykonawca dla innych firm z branży technologii opieki zdrowotnej. 

126. BOIT20181212003 

Włoska firma z siedzibą w północnych Włoszech specjalizuje się w produkcji maszyn do 
śrutowania i wertykulacji. Przedsiębiorstwo poszukuje dystrybutorów urządzeń 
powierzchniowych i maszyn budowlanych, szczególnie specjalizujących się w sektorach 
posadzkarskim, drogowym i morskim. Firma nawiąże współpracę na podstawie umowy 
o świadczeniu usług dystrybucyjnych. 
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127. BORU20190110004 

Rosyjska firma z Władywostoku, specjalizująca się w produkcji ocynkowanych 
kształtowników stalowych używanych do budowy mieszkań i domów prywatnych, 
fabryk i zakładów, poszukuje zagranicznych partnerów do zawarcia umów 
dystrybucyjnych. 

128. BOBG20181207001 

Bułgarska firma specjalizująca się w zarządzaniu odpadami i energią oferuje swoje 
usługi podmiotom zagranicznym w zakresie działalności gospodarczej i/lub realizacji 
projektów związanych z energetyką, infrastrukturą i gospodarką odpadami na 
terytorium Unii Europejskiej, Bałkanów Zachodnich oraz innych krajów i regionów. Pod 
uwagę brane są partnerstwa w ramach umów produkcyjnych/świadczenia usługi 
/podwykonawstwa/outsourcingu. 

129. BOBA20181113002 

Firma z Bośni i Hercegowiny zajmuje się produkcją tarcicy, paneli ściennych 
i podłogowych, domów drewnianych i prefabrykowanych, belek i elementów klejonych 
oraz różnych elementów drewnianych (place zabaw dla dzieci, huśtawki...). 
Przedsiębiorstwo poszukuje potencjalnych partnerów biznesowych do wspólnych 
inwestycji lub by zawrzeć umowy produkcyjne, w celu uruchomienia produkcji 
i eksportu na rynki międzynarodowe. 

130. BOTR20181107002 

Turecka firma specjalizująca się w zastosowaniach architektonicznych stali nierdzewnej 
produkuje obudowy wyciągów kominowych, stoliki kawowe, stoły, urządzenia do 
przygotowywania potraw, meble, zlewy itp. Przedsiębiorstwo posiada certyfikat CE 
i ISO 9001 i poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych w celu zwiększenia 
swojego udziału w rynkach zagranicznych. Firma jest też skłonna ewentualnie podpisać 
umowę produkcyjną z partnerami, którzy składają zamówienia na swoje produkty. 

131. BOIT20181212002 

Włoska firma, specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości proekologicznej zastawy 
stołowej (tj. szklanki, naczynia, sztućce itp.) poszukuje dystrybutorów usług 
gastronomicznych w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji. Poszukiwany 
partner musi działać w sektorze spożywczym i posiadać wiedzę na temat rynku 
HoReCa. 

132. BOME20181225001 

Czarnogórska profesjonalna firma doradcza oferuje kompleksowe usługi doradztwa 
biznesowego i inwestycyjnego dla czarnogórskich i zagranicznych przedsiębiorstw. 
Firma chciałaby współpracować z partnerami z krajów UE i spoza UE na podstawie 
umowy o świadczenie usług. 

133. BOFR20180906001 

Francuska firma projektuje i produkuje nową generację wysokowydajnych i łatwych 
w użyciu modułów do liczenia pojedynczych fotonów, które umożliwiają naukowcom 
i inżynierom z całego świata pomiar bardzo niskiego oświetlenia na poziomie 
pojedynczego fotonu. Ta doskonała detekcja fotonów pozwala im osiągać doskonałe 
wyniki i pozostać w ścisłej czołówce swojej branży. Aby rozszerzyć swoją działalność na 
rynki zagraniczne, przedsiębiorstwo nawiąże współpracę na podstawie umów 
pośrednictwa handlowego i umów dystrybucyjnych. 

134. BOMD20181212002 
Mołdawska firma specjalizująca się w produkcji wyrobów mlecznych poszukuje 
partnerów dystrybucyjnych z krajów Bliskiego Wschodu w celu dystrybucji swoich 
produktów w ramach długoterminowej współpracy. 

135. BOUK20190107001 

Brytyjska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji wydajnych 
i energooszczędnych komputerów stacjonarnych, serwerowych systemów 
komputerowych i kompatybilnych z energią słoneczną komputerów przenośnych 
nawiąże współpracę międzynarodową na podstawie umowy pośrednictwa handlowego 
lub umowy produkcyjnej.  

136. BOTR20181002003 

Turecka firma produkująca profile aluminiowe powstała w 2015 roku. Przedsiębiorstwo 
produkuje aluminiowe profile anodowane, malowane i surowe, zgodnie ze specyfikacją 
klientów. Firma chce oferować swoje usługi produkcyjne na podstawie umowy 
podwykonawstwa. 
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137. BOBG20181211001 
Bułgarska winiarnia, która produkuje wysokiej jakości lokalne wina butikowe 
i limitowaną edycję (specjalne i zarezerwowane partie) wina butelkowanego, poszukuje 
dystrybutorów. Winiarnia może oznakować butelki zgodnie ze specyfikacją klienta. 

138. BOKR20181122001 

Koreańska firma powstała w 2011 roku i w wyniku 2 lat badań opracowała własną 
technologię WPT (bezprzewodowy transfer mocy). Jest to technologia transferu energii 
elektrycznej z jednego miejsca w drugie bez użycia kabli. Przedsiębiorstwo poszukuje 
obecnie szerszego rynku w Europie, by nawiązać współpracę z europejskimi partnerami 
w ramach umów pośrednictwa handlowego i umów o świadczenie usług 
dystrybucyjnych. 

139. BOIE20180718001 

Irlandzka firma zaprojektowała nowy innowacyjny kij do hokeja dla młodszych dzieci 
i poszukuje dystrybutorów, którzy wprowadzą produkt na rynki zagraniczne. Produkt 
ten jest miękki i wykonany z materiału piankowego, ale równocześnie w pełni 
funkcjonalny, co pozwala rozwinąć pasję do gry w hokeja. Jest to lekki i miękki kij 
hokejowy zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i rozwoju umiejętności od 
najmłodszych lat. 

140. BORO20181221002 

Rumuńskie przedsiębiorstwo posiada 16-letnie doświadczenie w produkcji opakowań 
polietylenowych. Opakowania produkowane przez firmę, takie jak: folia 
uniwersalna/worki ogólnego zastosowania, worki na śmieci, czy torby typu T-shirt, 
przeznaczone są głównie na towary przemysłowe lub do wtórnego pakowania 
żywności. Rumuńskie MŚP nawiąże długofalową współpracę z przedsiębiorstwami 
różnej wielkości w ramach umów produkcyjnych. 

141. BOBA20180919001 

Firma z Bośni i Hercegowiny, z siedzibą w Banja Luce, poszukuje partnerów w ramach 
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. Głównym przedmiotem działalności firmy 
jest produkcja odświeżaczy powietrza do samochodów, biur i domów. Główną zaletą 
technologii stosowanej w produkcji jest trwałość utrzymywania się zapachu.  

142. BOSG20181204001 

Singapurski start-up opracował stanowisko do badań przesiewowych, które może być 
wykorzystane w przestrzeni handlowej w celu monitorowania wskaźników 
zdrowotnych. Użytkownicy mogą korzystać ze stanowisk, aby sprawdzić swoje 
wskaźniki zdrowotne i otrzymywać porady zdrowotne na miejscu lub korzystając 
z aplikacji mobilnej. Stanowisko może być wykorzystywane do świadczenia różnych 
usług. Firma poszukuje obecnie dystrybutorów, którzy mogą dystrybuować 
i rozmieszczać stanowiska w firmach europejskich.  

143. BOBG20181126003 
Bułgarska firma, która zbudowała własną fabrykę z liniami rozlewniczymi do różnych 
produktów spożywczych i nieżywnościowych, oferuje swoje zdolności produkcyjne. 
Przedsiębiorstwo nawiąże współpracę na podstawie umów o podwykonawstwo. 

144. BOGR20181120001 

Grecka firma z branży IT prezentuje platformę, która ma pomagać firmom oraz 
organizacjom w indywidualnym wdrażaniu RODO. Platforma jest łatwym w obsłudze 
narzędziem informatycznym połączonym z pomocą świadczoną przez doradców. 
Platforma używana jest już przez blisko 800 osób, zaś firma poszukuje firm 
konsultingowych lub firm IT do współpracy w ramach umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych. 

145. BOIT20181213001 

Włoska firma inżynieryjna specjalizująca się w badaniach oraz planowaniu w sektorze 
mikroelektroniki. Dostarczane usługi i produkty obejmują serwosilniki, regulatory, 
akumulatory oraz rozwiązania związane z magnesami stałymi. 30-to letnie 
doświadczenie, obsługa klienta oraz usługi przedsprzedażowe to główne zalety firmy. 
Do współpracy poszukiwani są dystrybutorzy oraz klienci związani z automatyką 
przemysłową i pojazdami elektrycznymi. 
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146. BOSG20181220001 

Singapurska firma z 25-cio letnim doświadczeniem zajmuje się projektowaniem 
analogowego zintegrowanego układu scalonego obwodu częstotliwości radiowych. 
Doświadczenie obejmuje przede wszystkim projektowanie układów scalonych 
i dostarczanie obwodów wydajnościowych dla rozwiązań rzeczywistych. Firma oferuje 
swoje usługi europejskim przedsiębiorstwom, które poszukują usług projektowania 
płytek drukowanych. Współpraca odbywać ma się w oparciu o umowę o świadczenie 
usług. 

147.  BOUK20190109002 

Doświadczona brytyjska firma konsultingowa oferuje swoje usługi firmom z Europy 
i spoza niej, które chcą rozwinąć swoją działalność na rynku brytyjskim. Firma oferuje 
wsparcie szeregu działań , w tym tworzenia sieci dystrybucyjnych lub pełnego działu 
sprzedaży w Wielkiej Brytanii, a także wsparcia fuzji i przejęć. Firma przewiduje 
długoterminową współpracę w ramach umowy o świadczenie usług. 

148.  BOSG20180824001 

Singapurska firma wydawnicza poszukuje partnerów do współpracy opartej o umowę 
świadczenia usług dystrybucyjnych, umowę licencyjną w celu dystrybucji, 
współpublikowania i tłumaczenia książek badawczych. Wydawnictwa instytutu 
badawczego dotyczą zagadnień socjologicznych, archeologicznych, politycznych 
i ekonomicznych. Publikowane opracowania są dedykowane naukowcom, centrom 
wiedzy oraz bibliotek. 

149. BOMD20181212001 
Mołdawska spółka akcyjna specjalizująca się w produkcji przetworów mlecznych 
poszukuje partnerów z krajów arabskich do długoterminowej współpracy i dystrybucji 
swoich produktów. 

150. BOIL20181222001 

Izraelska firma opracowuje, produkuje i eksportuje wysokiej jakości luksusowe 
produkty do pielęgnacji skóry, ciała i włosów, których głównym składnikiem są minerały 
z Morza Martwego. To co cechuje działalność firmy to dopracowywanie  nowych 
receptur i ulepszanie istniejących produktów przeznaczonych do pielęgnacji skóry 
problemowej. Produkty te zatwierdzane są po przejściu testów dermatologicznych 
i spełnieniu wymaganych norm. Firma poszukuje partnerów na całym świecie, 
a współpraca opierać się ma o umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

151.  BOPT20181203001 

Portugalska firma opracowała innowacyjną technologię opartą o platformę 
monitorowania, w czasie rzeczywistym oraz na odległość, procesów produkcji wina, 
w tym tłoczenie, fermentację i dojrzewanie.  Firma poszukuje producentów 
i dystrybutorów sprzętu do produkcji wina (m.in. kadzie) zainteresowanych 
wdrożeniem proponowanej innowacji (czujników monitorujących) do swoich 
technologii. Współpraca opierać ma się o umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych 
lub umowę pośrednictwa handlowego. 

152.  BOTR20181224001 
Turecka firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji niestandardowych maszyn 
i urządzeń przemysłowych służących do pakowania, napełniania, zamykania 
i etykietowania, oferuje swoje usługi w ramach umowy produkcyjnej. 

153.  BOTR20181217001 

Turecki producent i eksporter maszyn rolniczych poszukuje nowych kanałów 
dystrybucji w krajach UE. Firma zajmuje się produkcją sprzętu do zbioru, m.in. 
kultywatorów, siewników, rozsiewaczy nawozów. Współpraca odbywać się ma 
w oparciu o umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych lub umowę agencyjną.  

154.  BORO20181229001 
Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji lekkich, łatwych w adaptacji systemów 
grzewczych poszukuje partnerów międzynarodowych zainteresowanych 
długoterminową współpracą w roli dystrybutorów produktów już istniejących na rynku. 
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155.  BOIL20180903001 

Izraelska firma od 11-tu lat specjalizująca się w eksporcie świeżych ziół, owoców 
i warzyw poszukuje strategicznych partnerów w różnych regionach UE. Firma 
charakteryzuje się przede wszystkim wysoką jakością produkcji odpowiadającą 
światowym standardom, niezawodną i terminową dostawą zawartą w cenie produkcji 
oraz szeroką gamą produktów. Docelowymi partnerami są głównie lokalni importerzy 
świeżych owoców, warzyw i ziół, którzy preferują produkty najwyższej jakości. 
Współpraca opierać ma się o umowę świadczenia usług dystrybucyjnych. 

156.  BODE20181123002 

Niemieckie przedsiębiorstwo badawcze, działające w dziedzinie technologii wentylacji 
i chłodzenia, opracowało krioprezerwowalny model tkanki 3D (np. do badań 
cytotoksycznych). Jest to nowatorski krioprezerwowany system półproduktu z typową 
dla tkanki złożonością i pokonuje ograniczone możliwości transportu i przechowywania, 
możliwości modeli tkanek 3D na płytkach do hodowli komórkowych. Firma poszukuje 
partnerów działających w sektorze farmaceutycznym. Współpraca odbywać ma się w 
ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.  

157.  BOBG20181218001 

Firma zlokalizowana w północno-wschodniej części Bułgarii zapewnia pełne usługi 
związane ze stronami internetowymi - niestandardowe tworzenie stron internetowych, 
opracowywanie oprogramowania i hostingu biznesowego. Firma poszukuje firm 
szukających niekonwencjonalnych rozwiązań przy tworzeniu stron internetowych 
i hostingu. Współpraca odbywać ma się w oparciu o umowę podwykonawstwa, 
outsourcingu oraz świadczenia usług w EU.  

158.  BOES20181214001 

Hiszpańskie przedsiębiorstwo technologiczne działające we współpracy z niemieckimi 
i szwajcarskimi firmami, opracowało platformę wywiadowczą floty morskiej, która kilka 
razy dziennie zbiera dane z czujników, które generowane są przez statki przebywające 
na morzu i wysyła je do bezpiecznego przechowywania. Usługa internetowa umożliwia 
zdalny podgląd aktualnego stanu każdego statku. Współpraca odbywać się będzie 
w oparciu o umowę joint venture. 

159.  BONL20190110001 

Holenderski startup medyczny związany z sektorem morskim opracował rozwiązania 
cyfrowe, których celem jest wsparcie kapitanów i oficerów w zapewnieniu bezpiecznej 
i skutecznej opieki medycznej. Rozwiązanie składa się z kilku aplikacji, które działają 
w oparciu o zdjęcia i filmy w rozdzielczości HD. Ich zadaniem jest obrazowe 
i szczegółowe przekazanie informacji jak przygotować się do zabiegów medycznych. 
Firma poszukuje właścicieli statków, operatorów i agencji załogowych, z którymi 
mogłaby współpracować w oparciu o umowę świadczenia usług lub umowę agencyjną. 

160.  BOIT20181025003 

Włoska firma opracowuje zdecentralizowany protokół certyfikacji określony 
wiarygodnymi , sprawdzonymi danymi w celu zapewnienia jakości produktu, 
certyfikacji produktów, identyfikowalności, zrównoważonego rozwoju oraz 
przeciwdziałania fałszowaniu, podrabianiu łańcucha dostaw produktów. Opracowana 
technologia może znaleźć zastosowanie w przemyśle spożywczym, modzie i służbie 
zdrowia. Współpraca odbywać ma się w oparciu o umowę o świadczenie usług oraz 
joint venture. 

161.  BOUK20190102001 

Brytyjski projektant i producent rozwiązań do gotowania na parze i wrzątku 
stosowanych w przemyśle, opracował szeroką gamę produktów dla różnych sektorów 
przemysłu. Gama produktów obejmuje biomasę przemysłową, bojlery/kotły służące 
odzyskiwaniu ciepła. Firma planuje rozszerzyć swoją działalność i poszukuje 
doświadczonych agentów zagranicznych działających w sektorze produkcji 
przemysłowej. 

162.  BOIT20181123001 

Włoski browar znajdujący się w regionie Emilia-Romagna poszukuje pośredników 
sprzedaży jasnych i czerwonych piw. Firma posiada roczną zdolność produkcyjną 50 000 
hektolitrów. Współpraca miałaby się odbywać w oparciu o umowę świadczenia usług 
dystrybucyjnych. 
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163. BOSG20180807001 

Firma z Singapuru jest międzynarodową siedzibą południowoeuropejskiej firmy. Jest 
jednym z liderów branży w zakresie zarządzania zasobami medialnymi i rozwiązań 
oprogramowania typu "channel-in-a-box" dla urządzeń nadawczych i firm medialnych. 
Ta firma z Singapuru poszukuje dystrybutorów, którzy będą sprzedawać sprzęt do 
obsługi kamer i nadawania, a także świadczyć usługi integracji systemów, 
opracowywania oprogramowania i wsparcia technicznego dla branży nadawców 
w Europie. 

164. BOBA20181009001 

Firma informatyczna z regionu Republiki Serbskiej, Bośnia i Hercegowina powstała 
w 2013 roku i jest firmą zajmującą się rozwojem oprogramowania, która zajmuje się 
przede wszystkim tworzeniem oprogramowania sieciowego i mobilnego na 
platformach chmurowych, głównie w oparciu o technologie open source. Firma 
poszukuje potencjalnych partnerów z krajów UE w ramach umowy o świadczenie usług, 
outsourcingu lub podwykonawstwa. 

165. BOTR20181212002 
Turecki producent narzędzi chirurgicznych i pojemników do sterylizacji poszukuje 
partnerów w Europie, którzy chcieliby działać jako dystrybutorzy firmy. 

166. BOTR20181217003 

Turecka firma specjalizująca się w produkcji suszonych orzechów i owoców, poszukuje 
partnerów biznesowych / klientów do dystrybucji i odsprzedaży swoich produktów 
w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. Rozważana jest również 
produkcja marek własnych w ramach umowy produkcyjnej. 

167. BOSG20181205005 

Firma z Singapuru jest uznanym producentem produktów ryżowych w Singapurze. 
Przedsiębiorstwo oferuje wiele rodzajów ryżu i innych produktów ryżowych. Firma 
poszukuje dystrybutorów we Francji, Niemczech, Holandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii 
i Polsce. 

168. BOTR20181226003 

Turecka firma produkuje elementy dziewiarskie do maszyn dziewiarskich tekstylnych 
od 1974 roku. Obecnie dostarczają głównie elementy dziewiarskie, jak: suwaki, 
selektory, ciężarki, prowadnice, podnośniki itp. Szukają umów dystrybucyjnych, aby 
móc dystrybuować swoje produkty na szersze rynki. 

169. BOBA20181113003 

Firma z Bośni i Hercegowiny, jeden z głównych producentów mebli na rynku 
bośniackim, została założona w 1946 roku. Firma oferuje: elementy, półprodukty, 
fronty kuchenne, elementy kuchenne, dekoracyjne i inne gonty, wykonane z buku, 
jesionu i innych rodzajów drewna. Aby umiędzynarodowić swoją pozycję rynkową, 
firma poszukuje partnerów do nawiązania współpracy w formie wspólnego 
przedsięwzięcia lub umowy produkcyjnej. 

170. BODK20190102001 

Duńska firma połączyła siły z naukowcami zajmującymi się żywnością i opracowała 
całkowicie organiczną i biodegradowalną wodę tonizującą i dezynfekującą dla roślin, 
roślin uprawnych i zwierząt, które zapewniają większy i silniejszy wzrost, bardziej 
ekologiczną i zdrowszą produkcję. Produkty pomagają oszczędzać wodę i zużywają 
mniej antybiotyków, tworząc zdrowsze środowisko dla zwierząt, jednocześnie chroniąc 
je przed bakteriami i wirusami przez 21 dni. Szukają dystrybutorów produktów rolnych, 
nawozów, pestycydów itp. 

171. BORO20180723003 

Rumuńska agencja cyfrowa oferuje firmom na całym świecie usługi tworzenia stron 
internetowych, aby pomóc im wykorzystać przewagę konkurencyjną za pomocą 
inteligentnych technologii cyfrowych.  Firma chce nawiązać nowe relacje partnerskie 
w formie umów o świadczenie usług z rozwijającymi się firmami w dowolnym sektorze, 
ale także z innymi rozwijającymi się agencjami zainteresowanymi outsourcingiem / 
podwykonawstwem. 

172. BOFR20181012002 

Francuski producent wyrobów szklanych, zastawy stołowej poszukuje umów 
agencyjnych i dystrybucyjnych. Działa dla międzynarodowych marek związanych 
z modą i sektorem luksusowym. Produkuje wszystkie swoje produkty we Francji 
i otrzymał "Label du Patrimoine Vivant". 
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173. BORO20181025001 

Rumuńska firma z północnej Transylwanii produkuje maszyny i konstrukcje stalowe, 
oferując również usługi w zakresie obróbki, spawania i projektowania 3D CAD 
(Computer Aided Design). Głównym obszarem rynkowym jest produkcja maszyn dla 
przemysłu motoryzacyjnego, ale firma celuje również w inne branże. Firma jest 
w trakcie rozszerzania swojego rynku, poszukując nowych kontraktów typu 
produkcyjnego lub podwykonawstwa. 

174. BORO20181206003 

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji przewodów elektrycznych. Firma oferuje 
pełną gamę produktów do instalacji elektrycznych, w tym bardzo złożone struktury 
okablowania. Firma jest zainteresowana znalezieniem partnerów biznesowych z branży 
motoryzacyjnej, elektronicznej, AGD, lotniczej i przemysłu medycznego do podpisania 
umów produkcyjnych. 

175. BOCZ20181203001 

Mała czeska firma opracowuje i produkuje specjalne suplementy diety o sprawdzonej 
naukowo skuteczności dla zwierząt domowych. Produkty te obejmują funkcjonalną 
przekąskę czekoladową dla psów, która poprawia stan stawów, skóry i sierści, a także 
specjalne mini-tabletki dla zdrowszych stawów i dróg moczowych oraz dla poprawy 
odporności. Dostępne badania naukowe. Firma poszukuje agentów i dystrybutorów do 
podpisania umowy o pośrednictwo handlowe i / lub usług dystrybucyjnych. 

176. BOHR20190103001 

Chorwacka firma oferuje ekskluzywne umowy dystrybucyjne i możliwość 
niestandardowych etykiet dla każdego rynku. Firma jest producentem 
wysokojakościowych alkoholi oraz wyrobów spirytusowych i poszukuje dystrybutorów 
i partnerów, przede wszystkim w państwach członkowskich UE, a także w pozostałej 
części świata. 

177. BOBG20181217001 

Bułgarska firma z doświadczeniem w przetwarzaniu i produkcji drewnianych 
materiałów opakowaniowych i mebli ogrodowych, akcesoriów domowych itp. oferuje 
swoje usługi jako podwykonawca zainteresowanym firmom. Preferowani partnerzy 
z krajów UE. 

178. BOFR20190108001 
Francuski producent ekologicznych, bezglutenowych mieszanek mąki poszukuje umów 
o świadczenie usług dystrybucyjnych lub umów na produkcję. 

179. BOES20180927002 
Produkt medyczny opatentowany w Hiszpanii, przepisywany pacjentom cierpiącym na 
bezdech, hipo-bezdech i chrapanie, jest oferowany w ramach umów finansowych, 
umów licencyjnych i umów na produkcję. 

180. BOSG20180807012 

Firma z Singapuru dostarcza sprzęt nadawczy, instalację sprzętu, projektowanie 
i konfigurację systemu nadawczego, integrację, uruchomienie i konserwację. Poszukują 
potencjalnych partnerów biznesowych z Europy w zakresie selektywnej dystrybucji 
w celu sprzedaży sprzętu do nadawania. 

181. BOIT20181105002 

Włoska firma specjalizująca się w sektorach ICT i dziedzictwa kulturowego oferuje 
innowacyjne rozwiązania w zakresie wirtualnego poznawania dziedzictwa kulturowego. 
Rozwiązania te wykorzystują najnowocześniejsze technologie i pozwalają 
użytkownikowi wzbogacić doświadczenie odkrywania dziedzictwa kulturowego. Firma 
poszukuje partnera międzynarodowego w ramach umów agencyjnych i świadczenia 
usług. 

 


